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Termékkód: PRFst Termékkód: PRFprStarter kit
Tartalma: 1db centrifuga, 1 db mûszercsomag, 1 doboz A-PRF  kémcsô,  
1 doboz I-PRF+ kémcsô, 1 doboz vérvételi harang

Tartalma: 1db centrifuga, 2 db mûszercsomag, 1 doboz A-PRF  kémcsô,  
1 doboz I-PRF+ kémcsô, 1 doboz vérvételi harang

Professional kit 

Új protokollok



A-PRF kémcsô 
100 db/doboz

i-PRF+ kémcsô
24 db/doboz

S-PRF kémcsô
24 db/doboz

BC-12 vérvételi harang
25 db/doboz

Termékkód: A-PRF Termékkód: I-PRF+ Termékkód: S-PRF

Termékkód: BC-12

Termékkód: KITIN

Mûszercsomag 

ÚJ! ÚJ!



Termékkód: KITFS

Termékkód: ST-UP

Feszülés- és nyomásmentes mûtéti terület biztosítása a sikeres és gyors csontregeneráció 
érdekében, csavaros rögzítésû titánrácsok segítségével.

Screw Guided Bone Regeneration System

A Soft Brushing kefékkel a periosteum átvágása nélkül lehet jelentôs  
mértékben – akár 5 cm – lebenyt nyújtani, miközben a csonthártya sértetlen marad.

ÚJ!



Termékkód: DEPE

Termékkód: PP Termékkód: PC

Termékkód: DETU

Dermo Pen szett

PomPac  
technológia

PomPac PomCol

Termékkód: VELI

vénaszkenner

Dermo Pen 12 tûs  
mikrotûkészlet, 25 db/doboz



Biokompatibilis és biztonságos természetes  
csontpótló anyag, a „THE Graft™ Collagen”  
egyszerûen, maga a tudomány!

A „THE Graft™ Collagen” blokk, sertés eredetû csont mineralizált mátrixából készül, annak szivacsos csontállományból, 
illetve sertés ínszövetbôl nyert atelokollagénbôl. 
A „THE Graft™ Collagen” csontpótló, melynek feladata, hogy kitöltsön, augmentáljon, újraépítsen periodontális, orális és 
maxillofaciális defektusokat. 
„THE Graft™ Collagen” mineralizált mátrixa hasonló fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint az emberi csonté.  
A kollagén összetevôk viszkozitása segíti a mineralizált csontmátrix keveredését. Ezen tulajdonsága révén, a „THE Graft™ 
Collagen” faragható és formázható a defektusok különbözô alakjának megfelelôen, és rögzíthetô a mûtéti területbe. 
A „THE Graft™ Collagen”-t idôvel az oszteoklaszt és oszteoblaszt sejtek részben átalakítják. 

„Érezd a gyógyítás szabadságát, a tudomány és biztonság által”
Az 1999-ben alapított Purgo Biologics célja, hogy egyike legyen a világ vezetô orális termékeket gyár-
tó vállalatainak, a lágy- és csontszövet regeneráció számára elôállított, biztonságos bioanyagokra 
fókuszálva. 
A kiváló kutatócsapatunk által felhalmozott, speciális tapasztalatokon alapulva, a szöuli székhelyû, 
Purgo Kutató és Fejlesztô Központ igyekszik világelsô lenni, különösen, ami a lágy- és csontszövet 
regenerációnál használt, orális bioanya-
gokra vonatkozó szakértelmet illeti. A 
Kutató és Fejlesztô Központ minden tag-
ja az optimalális technikai fejlesztése-
ken és különbözô klinikai vizsgálatokon 
dolgozik, a kutatásokban együttmûködve 
kormányokkal, klinikai orvosokkal és ok-
tatási intézményekkel.
A Purgo által gyártott megoldások vi-
lágszerte egyre híresebbek, és a Purgo 
termékeit már több mint 30 ország neves 
fogorvosai ismerik el. 
Gyártóközpontunk megfelel a legtöbb 
nemzetközi minôségi szabványnak, és 
gyakran ellenôrzik nemzetközi ügynök-
ségek. Biológiai megoldásaink minden 
gyártási fázisa ellenôrzésen megy ke-
resztül, a nyersanyagtól kezdve a kész-
termékekig. 



A THE Graft Syringe, a TheGraft xenograft, természetes, 
sertés eredetû xenograft csontpótló, precízen és steri-
len adagolható fecskendôs kiszerelése, melyet az irá-
nyított csontregnerációs eljárásokhoz ajánlunk. A THE 
Graft xenograft granulátumok könnyû elhelyezését és 
jó kezelhetôséget biztosít, a defektus területén. 
A THE Graft xenograft szervetlen csontállományának ter-
mészetes szerkezete hasonló fizikai és kémiai tulajdon-
ságokat mutat az emberi csont mineralizált mátrixával. 

A gyógyulás folyamán a THE Graft xenograft fokozato-
san felszívódik, átadva helyét a saját csontnak. A THE 
Graft xenograft szivacsos (trabecularis) szemcsékbôl 
áll és gamma sugárzással sterilizálják. 
• Szerkezete nagy porozitású és nagy mértékben in-

terkonnektív
Támogatja az olyan folyadékok felszívódását, mint a 
vér, elôsegítve a beépülést és újraképzôdést. 

• Minimális fehérje marad benne a magas hômérsék-
leten történô kezelés miatt
Ezáltal megmarad benne a természetes interkonnek-
tivitás. A THE Graft xenograft szerkezete hasonlít az 
emberi csonthoz. 

• Nagy fokú tisztaság
Kiszámítható csontnövekedés, kevés immunogén re-
akcióval

• A THE Graft xenograft hidrofil tulajdonságai
Magas nedvszívó képessége, elônyös a testnedvek 
abszorp ciójánál

Termékkód Megnevezés Súly Térfogat

BG-A25 THE Graft xenograft (0,25-1,0 mm) 0,25 g 0,6 cm³

BG-A05 THE Graft xenograft (0,25-1,0 mm) 0,5 g 1,2 cm³

BG-B05 THE Graft xenograft (1,0-2,0 mm) 0,5 g 1,8 cm³

BG-A10 THE Graft xenograft (0,25-1,0 mm) 1,0 g 2,4 cm³

BG-B10 THE Graft xenograft (1,0-2,0 mm) 1,0 g 3,6 cm³

BG-A20 THE Graft xenograft (0,25-1,0 mm) 2,0 g 4,8 cm³

TG-AS25 THE Graft Syringe (0,25-1,0 mm) 0,1 g 0,25 cm³

TG-BS25 THE Graft Syringe (1,0-2,0 mm) 0,07 g 0,25 cm³

TG-AS05 THE Graft Syringe (0,25-1,0 mm) 0,21 g 0,5 cm³

TG-BS05 THE Graft Syringe (1,0-2,0 mm) 0,14 g 0,5 cm³

TG-AS10 THE Graft Syringe (0,25-1,0 mm) 0,42 g 1,0 cm³

TG-BS10 THE Graft Syringe (1,0-2,0 mm) 0,28 g 1,0 cm³

TCB-01 Graft Collagen 7x7x7 mm 150 mg 0,34 cm³

TCB-02 Graft Collagen 8x9x10 mm 300 mg 0,72 cm³

TCB-03 Graft Collagen 10x11x12 mm 600 mg 1,32 cm³

Specifikációk









TTL lupék személyre szabottan, 
HD-LED világításokkal

termékkód: GAL25

termékkód: GAL32



 
 

 
 

 
 

 

 

termékkód: KEP40

termékkód: KEP47

termékkód: KEP55

 



Jazz

Morriz (titán) 

Blues –  
 

Soul –  

Progear (sport)  

Morriz wide (titán) 

Választható kerettípusok



Vezetékes világítás – Orchid HD LED

Vezeték nélküli világítás

termékkód: LEDOR

termékkód: LEDBU

· Összsúly · Összsúly

· Fényforrás súlya



Svájci manufakturális gyártástechnológia

Deppeler kézimûszerek

Style Italiano Endo Kit

GRACEY KIT
Tapadásmentes tömô kit

Termékkód: KITSIE

Termékkód: KITGECN-5
Termékkód: KITRESTO

Termékkód: KITTUN

Termékkód: KITDSSCN

Tunnel kések 
világszabadalom 

Az SE Parodontológiai Klinika és  
a Deppeler együttmûködésében

DSS1CN – univerzális kürett az összes paro dontális tasak-
hoz front fogakon bukkális és palatinális felszíneken.
DSS2CN – univerzális kürett az összes paro don-
tális tasakhoz moláris/premoláris 
fogakon meziális és disztális 
felszíneken egyaránt.

Forradalmian új parodontális mû szer csa lád mind a 9 Gracey  
és parodontális szonda kiváltására, melyekkel az összes fog-
felszín mechanikai, professzionális tisztítása maradéktalanul 
elvégezhetô.



Az                   villámgyorsan bepozicionálja meziális és disztális síkokban a beül-
tetendô implantátum korrekt helyét és pontos dôlésszögét. Az implantáció ennek 
köszönhetôen gyorsan és precízen, rizikómentesen és maradandóan végrehajtható.

Implantátum pozicionáló

Termékkód: MDG

Termékkód: WAMKEY

A beavatkozás végeztével az ideiglenesen eltávolított korona, híd visszaragasztható.

Koronát, hidat és körhidat ideiglenesen eltávolító kulcsok



Termékkód: IMPLOK

•  Bármely lupéra felerôsíthetô, „real view” 
azaz valós látószögû, legújabb generációs 
fogászati kamerák

•  proCam 4K - 13 MP sensor 30 fps és az  
Educam, valamint a miniatûr miniCam full 
HD - 1920x1080 30 fps kamerák tulajdon-
ságai a zoom funkció, automata fehéregyen-
súly, kéz nélküli vezérlés, kifejezetten  
fogászati körülményekre adaptálva,  
felhô alapú megosztással

•  Mûtéti filmek rögzítése, archiválása,  
kezelési terv precíz összeállítása

•  Praxisban hasznos, a szükséges  
kezelésrôl a pácienst meggyôzô rendszer

•  Oktatásban és kurzusokon egyaránt eredmé-
nyesen alkalmazható optikai segédeszköz

Futudent proCam 4K Termékkód: FUTUPRO
Futudent eduCam Full HD Termékkód: FUTUEDU
Futudent microCam Full HD Termékkód: FUTUMIC



Termékkód: COMFIN

Tû nélküli érzéstelenítô rendszer

Alkalmazása során egy bármely fecskendôtípusra felpattintható VibraJect készülék 
az általa gerjesztett, egy adott magas frekvenciájú vibrációval stimulálja a kilépô 
idegvégzôdéseket, és ezáltal blokkolja a injekciózás során fellépô fájdalomérzet 
továbbítását az agy felé. 
Az eljárás a hagyományos „block” érzéstelenítési módon túl, még 
a közismerten legfájdalmasabb injekciók, pl. a palatinális vagy 
intraligamentális érzéstelenítés esetén is felettébb hatékony.  
A VibraJect készülék a tûszúrás okozta fájdalomérzeten túl, a 
befecskendezés során jelentkezô feszítô érzést is blokkolja.

Kettôs funkcionalitás a hatékonyság jegyében! 
A VibraJect endodontiai kezelések alkalmával 
is eredményesen használható. Számos 
tanulmány számol be arról, hogy a 
VibraJect használata a gyökérkezelés 
során, a gyökércsatorna öblítésekor 
körülbelül 40%-kal megnöveli az 
elhalt szövetek eltávolításának 
hatékonyságát.

Blokkolja az injekciós tûszúrás okozta fájdalmat, 
másodlagos funkcióként pedig megnöveli  

az endodontiai öblítés hatékonyságát. 

Az eszköz mûködési mechanizmusa a  
„Gate Control Theory” elméletén alapszik.Gombelemes kivitel

Tölthetô akkumulátoros kivitel

Termékkód: WJBA
Termékkód: WJAC

A fájdalommentes  
fogászat jegyében





A katalógusban feltüntetett bruttó árak tájékoztató jellegûek, melyek változtatásának a jogát fenntartjuk. Árainkat 360 Ft/€ árfolyamig garantáljuk.

06 30 942 7560  dental@harmonycom.hu   www.harmonycom.hu


